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Agenda 

Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider (indien vermeld) 

Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten zijn in het Duurzaam leslokaal, Boerderij Wolfslaar, Breda 

Datum     Activiteit                                Plaats en tijd of info bij  

wo  29-11  Evaluatie plantenwerkgroep               Jacques Rovers 

za      2-12  Mossen inventariseren                     Ulvenhoutse bos, 13.30 uur, Colinda van Meer 

wo    6-12  Een thuis voor vogels en vleermuizen        Vrijwilligersbijeenkomst, 19.30 uur, Stadshuis Breda 

za      9-12  Florondag Nijmegen                      Zie website Floron 

wo  13-12  Workshop mossen                        Wolfslaar, Breda, 19.30 uur, Colinda van Meer 

wo  10-01  Bestuursvergadering                      Jacques Rovers 

di   16-01  Opfris-workshop QGIS                     Wolfslaar, Breda, 19.30 uur 

za   20-01  Mossen inventariseren                     Colinda van Meer 

wo  24-01  Workshop mossen                        19.30 uur, Colinda van Meer 

do  25-01  Lezing Breda Binnenste Buiten              Dorpshuis ’t Klooster, Bavel, 20 uur; Charles Schils 

wo  31-01  Bestuursvergadering                      Jacques Rovers 

za   17-02  Mossen inventariseren                     13.30 uur, Colinda van Meer 

za   17-02  Beleidsraad KNNV, Zeist                   Jacques Rovers 

wo  21-02  Workshop mossen                        19.30 uur, Colinda van Meer  

wo  16-03  Bestuursvergadering                      Jacques Rovers 

za   17-03  Mossen inventariseren                     13.30 uur, Colinda van Meer 

di   20-02  Gewestelijke vergadering KNNV            Jacques Rovers 

wo  21-03  Workshop mossen                        19.30 uur, Colinda van Meer 

ma  26-03  Jaarvergadering KNNV-Breda              Jacques Rovers 

Van het bestuur 

Voor u ligt weer de nieuwe Nieuwsbrief voor de komende drie maanden. Samen met de coördinatoren van 

de werkgroepen hebben we leuke plannen bedacht voor 2018.  

Toch nog even een terugblik op de afgelopen periode; dan zien we een geslaagde themadag water-

planten, een mooie afsluiting met tevreden cursisten van de Vervolgcursus wilde planten en een 

interessante themadag paddenstoelen met de bezielende docent Hans Vermeulen. 

De klankbordgroep is zelfs tweemaal bijeen geweest voor het programma 2018, maar ook om de 

coördinatoren van de werkgroepen wegwijs te maken in facebook en om te brainstormen over het 111 

jaar bestaan van de KNNV Breda in 2018. We zullen aan dit laatste in 2018 op meerdere plaatsen en 

niveaus aandacht aan schenken. 

Sommige zaken gaan ook weleens minder goed. Zo zijn we er helaas niet in geslaagd om de werkgroep 

lezingen (tot voor kort een gezamenlijke werkgroep van KNNV Breda en IVN Mark & Donge) voor te zetten. 

We beraden ons er op hoe we in de toekomst aan de lezingen invulling gaan geven. De bedoeling is in elk 

geval om in maart weer een lezing te verzorgen. 

Wat staat er voor 2018 zoal op stapel? 

In januari is er een bijeenkomst over de resultaten van Breda Binnenste Buiten.  

Richting de zomer organiseren we meerdere themadagen waaronder één over mieren, één over grassen 

en één over mossen.  Daarnaast organiseren we in het voorjaar een beginnerscursus amfibieën en in het 

najaar waarschijnlijk een voor paddenstoelen. 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.  

De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 

Website: www.knnv.nl/breda  E: breda@knnv.nl  T: secretariaat: (076) 587 53 53  Banknr  NL94 INGB 0001 0709 54 
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Bovendien gaan de werkgroepen weer volop aan de slag met hun eigen activiteiten, maar zullen op één 

moment in het jaar een bijeenkomst organiseren waarvoor alle leden worden uitgenodigd. 

De jaarvergadering is gepland maandagavond 26 maart 2018, noteer deze datum alvast in je agenda. 

Tot  slot. Dit jaar (2017) bestaat de KNNV Breda 110 jaar! 

We vieren dit jubileum echter in 2018 onder de noemer KNNV-Breda-111. We zijn bezig om op verschillende 

momenten in het jaar hiervoor aandacht te vragen. In de tweede helft van het jaar is het plan om een 

speciale bijeenkomst voor leden en de naaste relaties te organiseren. In een volgende Nieuwsbrief hoort u 

hier meer over. 

                                                                           Bestuur KNNV Breda  

KNNV Breda op Facebook 

De KNNV afdeling Breda heeft sinds deze zomer een eigen facebook pagina. 

Onze vereniging zal deze pagina onder andere gebruiken als platform voor 

leden en het aankondigen van lezingen, themadagen en cursussen. 

Daarnaast zullen de werkgroepen hun activiteiten en bijzondere vondsten 

delen.  

Wil je de KNNV Breda volgen? Like dan de facebookpagina op:  

https://www.facebook.com/KNNVBreda  

 

 

 

25 januari: Lezing Breda Binnenste Buiten over jaar onderzoek stroomgebied Bavelse Leij 

Op 25 januari is ter afsluiting van een jaar onder-

zoek in het stroomgebied van de Bavelse Leij 

een lezing over Nieuwe natuur en eeuwenoude 

bossen. 

De lezing heeft als titel: 

“De Opbrengst, resultaten van een jaar 

natuurinventarisaties in het stroomgebied”  

De organisatie is in handen van Breda Binnenste 

Buiten (www.bredabibu.nl) 

Plaats: Dorpshuis ‘t Klooster in Bavel 

      Jack van Gilsplein 1, 4854 CB  Bavel 

Tijd:    20.00-22.00 uur  

Toegang is gratis 

Verschillende werkgroepen keken in 2017 naar planten, vogels vissen, vlinders, libellen, amfibieën, mossen 

en paddenstoelen. Ze vertellen er graag over.  

 Bosbeekjuffer slaat haar vleugels uit 

 De steenmarter en boommarter zijn er al. Komt de das ook? 

 Witte rapunzel op rand van uitsterven? 

 Liefst 5 soorten spechten in eeuwenoude bossen. Bingo! 

 En nog veel meer ….. 

Opfrisbijeenkomst QGIS op 16 januari 

Vorig zijn we gestart met enkele workshops over 

het geografisch programma QGIS. In het kort zijn 

een aantal veel gebruikte toepassingen toegelicht 

met de bedoeling om daar thuis mee aan de slag 

te gaan. Er is toen afgesproken om in de winter 

van 2017/2018 een herhalingsbijeenkomst te orga-

niseren.  Met name om een en ander weer een 

keer op te frissen en anderzijds om vragen die bij 

gebruik op kwamen te kunnen inbrengen.  

Jan Woolderink wil ons hierbij ondersteunen. 

Datum: 16 januari , aanvang: 19.30 uur 

Plaats: Duurzaam leslokaal van Boerderij Wolfslaar in Breda 

Toegang is gratis. 

De vangst tijdens de zoveelsoortendag; foto Marco van Beers 

https://www.facebook.com/KNNVBreda
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Vooraankondiging basiscursus Amfibieën 

In het voorjaar organiseert de Werkgroep Amfibieën van onze afdeling in samenwerking met RAVON 

(Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) een basiscursus. Waarover? U raadt het al: over de 

uiterst boeiende wereld van de amfibieën natuurlijk. Het doel is meer mensen te interesseren voor het leven 

van deze dieren en om meer mensen te betrekken bij het veldwerk.  

De cursus start op een avond met een algemene presentatie. Aan de orde komen: taxonomie, 

voortplanting, ademhaling, uiterlijke kenmerken, levenswijze, bedreigingen, bescherming, enz. De avond 

eindigt met een overzicht van de in Nederland voorkomende amfibieën.  

Op een zaterdagochtend zal in een tweede presentatie ingegaan worden op de specifieke situatie in onze 

naaste omgeving. Hoe kun je de soorten herkennen? Hoe zien de leefgebieden eruit? Hoe kun je het beste 

vaststellen welke soorten er voorkomen? En hoe kun je je waarnemingen het beste verwerken? En wat kun 

jezelf bijdragen aan de bescherming van deze kwetsbare dieren? 

Op diezelfde zaterdag gaan we ’s middags in de omgeving van Breda het veld in om te kijken welke 

amfibieën we kunnen waarnemen met behulp van verantwoorde vangtechnieken. 

De concrete organisatie van deze cursus is helaas nog niet rond bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief. 

De kosten bedragen voor leden van KNNV Breda 20 euro en voor niet-leden 25 euro.  

Voorlopige data: eerste avond in week 16 (16, 17,18 of 19 april) en de zaterdag is die van 28 april. 

Cursusmateriaal zal tegen gereduceerde prijs via Ravon tijdens de cursus te koop zijn. Het maximum aantal 

deelnemers is 15. 

Interesse? Je kunt je alvast opgeven via breda@knnv.nl of via het secretariaat van de afdeling 076-5875353. 

Zodra het programma definitief rond is wordt dat via de website bekend gemaakt. 

2018 Breda Binnenste Buiten - Stroomgebied Bijloop en Turfvaart   

Vanaf april 2018, het nieuwe seizoen voor Breda 

Binnenste Buiten, verleggen we ons onderzoeks-

terrein naar het beekdal van de Bijloop en 

Turfvaart. 

In de afgelopen 25 jaar is er hard gewerkt aan 

onderlinge verbinding en uitbreiding van de 

natuurgebieden in het stroomgebied. Op dertig 

kilometer afstand van Breda, vanaf natuurgebied 

de Matjens in het grensgebied Achtmaal/-

Nieuwmoer is er via de Oude Buisse Heide, de 

Pannenhoef en de Vloeiweide tot diep in de stad 

een lang lint van natuurgebieden bijna geheel aan 

elkaar geknoopt. Een mooi moment om eens te 

kijken wat die inspanningen opgeleverd hebben. 

Bovendien bestaat de Turfvaart in 2018 400 jaar. In 

samenwerking met het Princenhaags Museum, en de afdeling Erfgoed van de gemeente en het project 

Verdwenen Venen gaan we kijken of we in het vierde kwartaal een tentoonstelling en lezingencyclus 

kunnen organiseren. 

Tot nu toe bekende geplande activiteiten in 2018 

 26 mei Zoveelsoortendag. Inmiddels is een tiental werkgroepen actief met inventarisaties. Iedere 

werkgroep richt zich op een bepaalde soortgroep. Actief geïnventariseerd worden vogels, planten, 

vissen, amfibieën, zoogdieren, libellen, dagvlinders, bijen en hommels, mossen en paddenstoelen. 

Groepen volgen hun eigen programma. Op één dag wordt er gezamenlijk in het gebied gewerkt, de 

‘zoveelsoortendag’.  

Meedoen? Neem contact op via de website: www.bredabibu.nl of secretariaat @knnvbreda.nl 

Bredase Turfvaart. In 2018 400 jaar oud. Foto Charles Schils 

Salamanders in cuvet en Groene kikker . Foto's Erik van der Hoeven 

 

http://www.bredabibu.nl/
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Overige activiteiten in 2018 

 John Vegt werkt aan een videodocumentaire over de Turfvaart. 

 Drie IVN natuurwandelingen in het gebied. De eerste op 4 maart Turfvaart: Turf in de stad. 14.00 uur 

hoek Talmastraat/Heuvelbrink.  

 Fotogroep Groei en Bloei (onderdeel van Koninklijke Maatschappij voor Tuin en Plant). Afgelopen jaar 

hebben we in het voor- en najaar een tweetal excursies verzorgd voor leden van Fotogroep G&B. Hun 

impressies kun je zien op de website. www.bredabibu.nl.  

Gewenste versterking Coördinatie Breda Binnenste Buiten 

We zijn nog steeds op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die mee willen helpen het project Breda Binnenste Buiten 

te coördineren en versterken. Werkzaamheden zijn o.a. gebiedsverkenningen, actueel houden website, 

ontwikkelen facebookpagina, nieuwsbrief, contacten met andere organisaties, voorbereiden tentoonstel-

ling, organisatie lezingen- en informatieavond. 

Neem via de website contact op als je hiervoor belangstelling hebt. 

                                                                                   Charles Schils, Coördinator project Breda Binnenste Buiten 

 

Nieuws van Natuurplein de Baronie 2 – november 2017 

In december is het één jaar gelden dat Natuurplein de Baronie is opgericht. 

In dit jaar is er veel gebeurd. Het Natuurplein heeft twee belangrijke pijlers: a) het coördineren van de 

inspraak en b) het tonen wat we als verenigingen allemaal doen aan belangstellende natuurliefhebbers. 

Inspraak: Voor het bespreken van plannen van overheden en particuliere organisaties op het gebied van 

natuur en leefomgeving is er een gemeenschappelijke werkgroep ‘leefomgeving’. Deze werkgroep is een 

samenvoeging van de BROM-groep van het IVN Mark & Donge en het Wolfslaar-overleg. Beiden groepen 

waren vóór het bestaan van Natuurplein al met dit thema bezig, maar nu als één werkgroep. 

We willen graag meer leden voor deze werkgroep. Vooral voor het onderwerp natuur en natuurontwik-

keling. Als je meer informatie wilt, of mee wilt doen, stuur dan een email naar:  

voorzitter@natuurpleindebaronie.nl 

Sinds 1 september is er ook een coördinator Beginspraak: Joost Barendrecht. Beginspraak is het betrokken 

zijn bij plannen vanaf het begin. De bedoeling is dat we de tijdens het ontstaan van plannen de dialoog 

aangaan in plaats van achteraf onze zienswijze te geven en mogelijk procedures te voeren.  

Joost Barendrecht is voor één dag in de week actief voor Natuurplein. De kosten voor zijn werk worden voor 

een periode van een jaar door de gemeente Breda aan Natuurplein vergoed. 

Communicatie: Sinds november is de website van Natuurplein online: www.natuurpleindebaronie.nl .  

Het doel is dat de website een portaal is naar de aangesloten verenigingen, verwijzingen geeft naar de 

werkgroepen die actief zijn en naar de activiteiten die de verenigingen organiseren. 

Daarnaast komt op de website informatie over de beginspraak/inspraak-zaken. 

Een bedrijf uit Ulvenhout, Maan.nl maakt een ontwerp voor een logo in het kader van ‘Betrokken 

Ondernemers Breda’.  In december zal het klaar zijn. 

                                              Jan Woolderink – voorzitter@natuurpleindebaronie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto’s voor website gevraagd: 

Bovenaan de websitepagina’s staat een brede foto. 

Elke keer dat de pagina wordt ververst komt er een 

foto uit een poule. Momenteel zijn er een tiental 

foto’s. 

Maar we willen er graag meer, ook aangepast aan 

de seizoenen. 

Dus: Heb je een mooie geschikte foto, stuur me dan 

een email (voorzitter@natuurpleindebaronie.nl). 

De eisen zijn: 

- natuurfoto passend bij onze verenigingen 

- in geval van dieren en planten: 

     moeten voorkomen in de Baronie 

- igv landschap: uit de regio (Baronie) 

- moet passen in het format 1100x300 

- goede kwaliteit 

http://www.bredabibu.nl/
http://www.natuurpleindebaronie.nl/
mailto:voorzitter@natuurpleindebaronie.nl
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Muizen geven de voorkeur aan de zuidzijde van de singels van Breda 

Luc Lappee is mijn naam, 20 jaar oud en derdejaars student 

Toegepaste Biologie. Momenteel loop ik stage bij de gemeente 

Breda onder begeleiding van Wouter Schuitema. Ik onderzoek de 

singels van Breda op biodiversiteit met als doel om op korte termijn 

de singels te verbeteren als Ecologische Verbindingszone. Omdat ik 

eerst moet weten wat er allemaal langs de singels leeft ben ik drie 

weken het veld in gegaan. Met zogenaamde Longworth 

inloopvallen ga ik na wat voor soorten muizen er in en nabij de 

singels voorkomen. Gedurende twee weken heb ik verschillende 

plekken binnen de singels bemonsterd (geen zorgen, ik heb ze niet 

écht bang gemaakt). De derde week heb ik gebruikt om 

ecologisch ingerichte stukken vlak buiten de singels te bekijken. Dit 

om het aantal muizen en muizensoorten van binnen en net buiten de singels te kunnen vergelijken. In de 

eerste twee weken bedroeg het maximaal aantal gevangen dieren op één avond 5 dieren in 40 vallen. De 

eerste avond van de derde week schoot het record al omhoog: op één avond 12 in 29 vallen. Ook was het 

opmerkelijk dat er naast bosmuizen, die heel algemeen gevangen werden, ook rosse woelmuizen en 

aardmuizen gevangen werden. Algemene soorten die niet binnen de singels zijn gevangen. Verder zijn er 2 

huisspitsmuizen binnen de singels en is er 1 huisspitsmuis buiten de singels gevangen. Het viel ook op dat ik in 

de tweede week bijna niks heb gevangen. Die week heb ik het noordelijk deel van de singels bekeken. De 

vangst beperkte zich tot een huismuis en een bosmuis. Het lijkt er dus op dat de zuidkant van de singels 

dichter bevolkt is met muizen dan het noordelijk gedeelte. En bovendien dat in het zuidelijk deel het 

gedeelte buiten de singels nóg dichter bemuist is én er meer soorten aanwezig zijn dan binnen de singels. 

Mijn verder onderzoek loopt nog, maar het lijkt er op dat de meeste muizensoorten tot nu toe niet of 

nauwelijks van zuid naar noord gaan. Dit is natuurlijk wel de bedoeling van een ecologische verbindings-

zone. Ik ben dan ook benieuwd wat voor aanpassingen er mogelijk zijn om het voor muizen aantrekkelijk te 

maken om zich gemakkelijk binnen de singels te verplaatsen.               

                                                           Luc Lappee, stagiar gemeente Breda 

Vissenwerkgroep Mark en Leij en KNNV Breda breder dan alleen inventarisatie 

De vissenwerkgroep heeft dit jaar een druk 

jaartje gehad. Naast de vaste vis inventarisatie 

avonden waar om de week op maandag 

avond geschept wordt, heeft de werkgroep ook 

verschillende andere activiteiten georganiseerd 

en/of ondersteund.  

De vissenwerkgroep heeft een belangrijke 

bijdragen kunnen leveren aan de Bredase 

Boomfeestweek en de Week Van Ons Water. 

Hierbij hebben verschillende werkgroep leden 

kinderen ondersteund met het vangen van hun 

eigen onderwater beesten. Ook heeft de 

vissenwerkgroep dit jaar twee scoutinggroepen 

van scouting Ginneken mogen leren vissen. Het 

mooiste van dit soort dagen is het enthousiasme 

dat bij kinderen kan worden gewekt en het 

laten verleggen van grenzen. Vaak bang bij de 

start voor alles wat kleiner is dan een kikker maar 

na kinderen laten zien dat er niets te vrezen is, overwinnen de meesten hun angst. Het resulteert geregeld in 

een situatie dat kinderen zo enthousiast worden dat ouders moeite hebben om hun kinderen bij de 

waterkant weg te krijgen. En terecht, er is zo veel te ontdekken onder water!  

Daarnaast heeft de werkgroep in samenwerking met RAVON, het waterschap en andere vissenwerk-

groepen van West Brabant een studiedag over vissoorten en inventarisatie methoden georganiseerd.  

Recent heeft de vissenwerkgroep in samenwerking met RAVON met enkele leden ook mee gedaan aan 

de vis-inventarisatiedag van de Lage Vuchtpolder. Helaas zonder het vangen van de grote modderkruiper 

waarop gehoopt was maar daarvoor moet de werkgroep nog een keer terug.  

De gegevens die de vissenwerkgroep dit jaar heeft verzameld met de vaste vis avonden zullen gedeeld 

worden met het waterschap. Deze gegevens kan het waterschap weer gebruiken voor hun kennis over 

verspreiding, het maken van beleid en het beheer van de beekstelsels.  

Na een succesvol visseizoen maakt de werkgroep zich alweer op voor 2018.  

                             Merlijn Hoftijzer, coördinator werkgroep vissen KNNV Breda en Mark en Leij 

Bosmuis langs singel; foto W. Schuitema 

Wat is e nu leuker dan visjes vangen?  Foto Merlijn Hoftijzer 
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 Toch weer enkele mooie vondsten in 2017  

Het plantenseizoen is weer achter de rug. Hoewel er tot laat in het seizoen bloeiende planten waren te zien, 

ligt het accent nu toch op verwerken van de gegevens. Op moment dat u dit leest hebben we de jaarlijkse 

evaluatie avond achter de rug. In een volgende Nieuwsbrief zullen we van de evaluatieavond en van het 

afgelopen jaar verslag doen. Een tipje van de sluier. 

Dit jaar zijn we meerdere keren in de buurt van Oosterhout geweest. Dit heeft tot enkele leuke vondsten 

zoals Behaard breukkruid, bloeiende exoot Egeria in een vijver in Oosterhout, Oranje springzaad en 

Oeverbies niet ver daar vandaan. 

In een kwelsloot nabij HSL vonden we Stijve moerasweegbree en  Rossig fonteinkruid.  

En wat verder van huis in het land van Heusden en Altena, Straatwolfsmelk midden in Wijk en Aalburg en 

daar niet ver vandaan Geoord helmkruid. 

Voor de liefhebbers. 

Bij voldoende belangstelling organiseren we dit jaar een eindejaarsplantenjacht in samenwerking met 

Floron. Tussen Kerst en Nieuwjaar. Het wel of niet doorgaan laten we afhangen van het weer.  

Belangstelling? Neem even contact op met breda@knnv.nl met de vraag of excursie doorgaat. 

Jacques Rovers, coördinator werkgroep planten 

Groep paddenstoelen, vanaf half september eind november wekelijks op stap 

Hoewel er nog geen sprake is van een echte werkgroep paddenstoelen is er wel een groep, die regelmatig 

op stap gaat. De groep is voortgekomen uit de deelnemers aan de cursus van Hans Vermeulen in 2012 en 

2013,  

Op 5 oktober hadden we een geslaagde themadag. Hans Vermeulen heeft weer eens de belangrijkste 

zaken die nodig zijn bij het determineren van paddenstoelen op een rij gezet. Er is vooral aandacht 

geschonken aan de veldkenmerken, de determinatietabel Sleutelen met fungi, de ecologie van 

paddenstoelen en als laatste waar kun je zoal paddenstoelen vinden. 

In de namiddag konden we de theorie in de praktijk toepassen. Boswachterij Dorst is daarvoor een 

geschikte locatie. 

Een dagje strepen in de buurt van Wijk en Aalburg met onder andere Straatwolfsmelk (rechts); foto Jacques Rovers 

Serieuze interesse tijdens themabijeenkomst paddenstoelen; foto’s Jacques Rovers 

mailto:breda@knnv.nl
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Zo ongeveer vanaf half september zijn we in een wat wisselende samenstelling met een groep van vier tot 

acht paddenstoelenliefhebbers op stap gegaan. In eerste instantie met als belangrijkste doek in het veld 

herkennen van de belangrijkste geslachten en soorten.  

Echter voor een aantal soorten is microscopisch onderzoek nodig. Daarom heeft Jac Gelderblom op een 

tweetal avonden voor de liefhebbers een workshop verzorgd over het gebruik van de microscoop, het 

maken van preparaten en het determineren aan de hand van microscopische kenmerken. Helaas is dit 

voor het merendeel van de groep toch nog een brug te ver. Herkenning in het veld, voor zover mogelijk, 

geniet bij de meesten toch de voorkeur. Het zal nog even zoeken zijn hoe we de goede richting vinden 

voor de mensen die zich beperken tot de macroscopische kenmerken en degenen die het gebruik van 

een microscoop niet schuwen. 

Een gedeelte van de excursies heeft plaats gevonden in het stroomgebied van de Bavelse Leij. Per excursie 

is een lijst samengesteld van de gevonden paddenstoelen en ingevoerd in waarneming.nl.  

Ook denken we al na hoe we in 2018 verder willen gaan. 

                                                                Jacques Rovers, waarnemend coördinator groep paddenstoelen  

Verslag Mossenexcursie Oudlands Laag (BLWG) 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf half oktober komt de mossenwerkgroep weer twee keer per maand bij elkaar. Een excursie op de 

zaterdagmiddag en een verdiepingsavond de woensdag daarop. In november was er gelegenheid om 

deel te nemen aan een excursie van BLWG in  de regio.  Enkele leden van de mossenwerkgroep Breda 

togen dan ook op 18 november naar het Oudlands Laag bij Steenbergen. Dit in het kader van een 

landelijke excursie van de BLWG (Bryologische en Lichenologische  Werkgroep van de KNNV), georga-

niseerd door Margriet Bekking en Petra v.d. Wiel. 

Ondanks de matige weersverwachting was de opkomst groot, er waren dertien deelnemers, waaronder 

vrijwel de gehele mossenwerkgroep van Roosendaal. 

Het Oudlands Laag ligt op de grens van kleigrond in het noorden en zandgrond in het zuiden, waardoor er 

veel kwel optreedt. Eind 18e, begin 19e eeuw is er bos aangeplant, nadat het veen was afgegraven voor 

zoutwinning. Een deel van de bomen stamt van na de watersnoodramp. 

We hebben vooral de stukken met bos bezocht. In het eerste gedeelte viel op dat er vrijwel geen epifyten 

waren. Ook op de liggende dode bomen waren er nauwelijks mossen te bekennen. Dit bleek vooral te 

wijten te zijn aan het uitdrogen van het bos in de zomer. Verderop werd het bos dichter, met kamperfoelie, 

maar helaas ook met bramen, en konden we in ieder geval algemene soorten als Groot rimpelmos 

(Atrichum undulatum), Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en Fijn laddermos (Kindbergia 

praelonga,  ook met kapsels, wat voorheen zeldzaam voorkwam, maar nu steeds vaker te zien is) noteren. 

Verder de gewone bossoorten als Gewoon sterrenmos (Mnium hornum), een soort van greppelkantjes en 

wortelkluiten), Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla), Gedrongen kantmos (Lophocolea 

heterophylla, een dood houtsoort), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Fraai haarmos 

(Polytrichum formosum) en Eurynchium striatum (Geplooid snavelmos). Bleek boomvorkje (Metzgeria 

furcata) was te zien op een liggende (dode) boom, terwijl we die meestal aantreffen op levend hout. Twee 

buidelmossen, Moerasbuidelmos (Calypogeia fissa), met symmetisch blad met twee scherpe puntjes) en 

Scheef buidelmos (Calypogeia arguta), met asymmetrisch blad met twee scherpe puntjes) werden 

gestreept en ook twee platmossen, Groot platmos (Plagiothecium nemorale) en later op de dag een 

platmos waarover twijfel bestond of het Glanzend platmos (Plagiothecium denticulatum) of Krom platmos 

(Plagiothecium laetum) was. Dit exemplaar werd meegenomen om thuis onder de binoculair/microscoop 

nader te bekijken. 

De rest van het verslag van deze excursie kunt u lezen op de website van KNNV Breda, breda@knnv.nl. 

                                                                                             Colinda van Meer, coördinator werkgroep mossen 

Op zoek naar mossen in Oudlands Laag; foto’s Wim van Vliet 

 



 
 Nieuwsbrief KNNV-Breda         dec-jan-feb 2017/2018           8 

 

Verslag cursus Planten in het West-Brabants Landschap 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de boeiende basiscursus “Wilde planten” in 2016 kwam de wens van veel cursisten naar 

voren om meer te leren over de samenhang tussen planten en hun omgeving. De vervolgcursus “Planten in 

het West-Brabants landschap” was geboren en startte op 19 april met Charles Schils als docent.  

Op de vier theorieavonden werden de hoofdtypen van het West-Brabantse landschap besproken, een 

paar weken later gevolgd door een veldexcursie naar het behandelde gebied. Enkele nieuwe 

plantenfamilies zoals de wolfsmelkfamilie en eenzaadlobbigen als russen, zeggen en grassen kwamen aan 

bod. Ook het op naam brengen van planten met behulp van de Flora van Eggelte werd uitvoerig 

geoefend. Charles zorgde telkens voor veel verschillende bloeiende planten. We verdwaalden soms in de 

sleutels en de plantenfamilies, de terminologie zorgde meer dan eens voor verwarring en discussie. 

Uiteindelijk kwamen we er, met tips van Charles, meestal wel uit. Met als toetje een herhaling van de 

‘moeilijke’ composieten werden de theorielessen afgesloten. Termen als pappus en stroschubben werden 

opnieuw tot in detail belicht en in de praktijk op composieten bekeken, met enkele instinkers ertussen! 

Voor de eerste excursie togen we naar de hoge zandgronden en het beekdal van het Merkske. Deze nooit 

gekanaliseerde laaglandbeek op de grens van Nederland en België toont de kleinschaligheid van het 

landschap van vroeger, met weitjes en akkertjes omzoomd door houtwallen. Langs de meanderende en 

snelstromende beek liepen we door broekbos en natte hooilanden. De tweede excursie voerde ons 

‘stroomafwaarts’ naar de Terheijdense Binnenpolder, op de Naad van Brabant. Jacques Rovers was onze 

gids op deze overgang van zand naar klei, met kwelwater - en liet de bijbehorende plantengroei zien. “Ze 

zeggen dat de Russen komen in de grasmaand” was de waarschuwing van Charles voor de excursie naar 

de Groesplaat bij Sleeuwijk in het rivierkleigebied, het fluvatiele disctrict zoals we nu weten. Behalve russen 

en zeggen zagen we onder veel meer Kruisdistel en Kattendoorn. Naar de Dintelse gorzen in het 

zeekleigebied ging onze laatste excursie met o.a. Zeekraal, piepklein Goudknopje, Aardbeiklaver en 

metershoge Moerasmelkdistel. 

Tijdens de evaluatie bleek iedereen enthousiast voor een vervolgcursus, een mooier compliment voor 

Charles en Jacques is er niet! 

                                    Anke Bloemsaat , deelnemer cursus Planten in het West-Brabants Landschap  

Excursies en lezingen West Brabantse Vogelwerkgroep 

do 14/12       Lezing over de voortgang van project in Polen door Jan Benoist en Hans van der Sande 

                       Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. 20.00-22.00 uur 

zo 4/2            Excursie plan Tureluur olv Jan Benoist (06-23215778)  

                       Vertrek Haagse Markt Breda. Aanmelden bij Jan Benoist via mob of mail (janbenoist@ziggo.nl) 

In januari en februari zijn ook lezingen gepland;  datum en onderwerp zijn op dit moment nog niet bekend. 

Zie voor nadere informatie de website: www.westbrabantsevwg.nl 

 

Excursies IVN Mark & Donge 

Zo 03/12, 14 uur  Landgoed Oosterheide  -  Hoor de wind waait.  

               Start: einde asfalt bij Tilburgse Baan 7, 4904 SP Oosterhout 

Zo 17/12, 14 uur  Krabbebossen. Stapsteen voor natuur. 

               Start: Vanaf school “De Koperakker: , Montenslaan 2, 4891 SN Rijsbergen 

Za 30/12, 14 uur  Oudejaars plantenjacht-wandeling ism Floron 

               Start: Vanaf achterzijde van de Molen De Hoop, Schoutenlaan 75, 4854 AV Bavel.  

Tijdens een van de excursies van de cursus Planten in het West-Brabantse landschap. Foto’s Jacques Rovers 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
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Zo 07/01, 10 uur  Ulvenhoutse bossen. Door broek en bos. 

               Start: De Fazanterie, St. Annadreef  2, Ulvenhout (parkeer op de St. Annadreef a.u.b.).     

               Landschapswandeling ca. 6 uur/20 km. Goede wandelschoenen en lunch mee! 

zo 14/01, 14 uur  Vloeiweide. Winterwandeling. 

               Start: bij het gele bruggetje nabij Raamschoorseweg 75, 4838 EN Breda. 

Zo 21/01, 10 uur  Dorstse bossen. Speuren naar sporen. 

               Start: Gasterij De Seterse Hoeve, Vijf Eikenweg 56, 4903 RK Oosterhout. 

               Gezinsactiviteit, klein en groot welkom! 

Zo 04/02, 14 uur  Landgoed Hondsdonk. Heldere beken, drassige weiden.  

               Start: Pannenkoekenrestaurant Huis ten Bosch, Bredaseweg 72, Chaam.  

Zo 18/02, 14 uur  Vrachelse heide. Dwaalbos.  

               Start: Brasserie Woods, Veekestraat 19, 4904 TE Oosterhout. 

Zo 25/12, 14 uur  ‘s Gravenmoer. Rond de kerk. 

               Start: Dorpshuis De Geubel, Hoofdstraat 4, 5109 AC ’s Gravenmoer. 

Zo 04/03, 14 uur  Turfvaart. Turf in de stad. 

               Een wandeling in het kader van Breda Binnenste Buiten. 

               Start: vanaf hoek Talmastraat/Heuvelbrink, 4812 GR Breda. 

Zie voor meer informatie de website van IVN Mark & Donge: www.ivn-markendonge.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivn-markendonge.nl/

